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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2019. december 12-i soros testületi ülésén 
 
Testületi ülés helye: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Ebédlő 
 
Jelen vannak:   Nagy András Gábor polgármester  
    Csizmadi László alpolgármester 

   
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz 
Zsolt, Szabó Gábor László, - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:   dr. Szatmári Attila – jegyző 
  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
  Török Anita – pénzügyi vezető 
   

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy András Gábor polgármester: Köszönti az évzáró önkormányzati testületi ülésen 
megjelenteket.  
 
A Polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 8 
fő Képviselő jelen van. Nagy Zsolt képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, majd megkérdezi, hogy a napirendi 
pontokhoz van-e kiegészítés, illetve kéri-e valaki újabb napirend tárgyalását.  
A Polgármester úr megállapítja, hogy új napirendi pont tárgyalását senki nem kérte, ezért 
a soron következő testületi ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja és megállapítja, 
hogy 8 igen szavazattal a Képviselő – Testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 

között végzett polgármesteri munkáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Előterjesztés a 2019. évi szolgáltatási díjakról   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Temetőüzemeltető 2019. évi üzemeltetési beszámolója 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
4.  Pilisi Parkerdő Zrt erdő fenntartási költségek vállalása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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5. Oázis Sport Kft vízilabda sport költségeire támogatása elszámolása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Napköziotthonos óvoda ablakjavítási költségeinek biztosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

7. HÉSZ módosítás- kiemelt fejlesztési területekre 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Támogatás biztosítása (Felsőványi tűzeset)   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Értetek Veletek Alapítvány étkezési támogatási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

10. SZMSZ megalkotása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Buszmegállók tervezői díjának elfogadása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Szív hangja alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

13. HÉSZ módosítási kérelem 1329/1 hrsz. 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

14. Pilisi Parkerdő Zrt HÉSZ módosítási kérelem ismételt megtárgyalása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

15.  2019. évi munkaterv  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

16. Bölcsőde kerttervezési ajánlatok ismertetése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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17. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

18.  Döntéshozatal pékség előtti járda építésére   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

19.  Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

20.  Döntéshozatal Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításában 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

21.  Általános iskolai körzethatárok megállapítása 2020/2021 évre 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

22. Támogatás átadása nemzetiségi önkormányzatnak  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

23. Egyebek 
- Bölcsőde költségeinek kifizetése 

 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 

a két ülés között végzett polgármesteri munkáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 

- Részt vett a Dabasi Üdülőtábor megbeszélésén, amelyet a Polgármesteri 
Hivatalban rendeztek meg. Elhangzott az az információ, hogy Örkény település 
is becsatlakozik a fizetős települések közé, aki eddig nem rendezte a rá eső 
költségét. Azt is elmondta a Polgármester, hogy az elmaradt tagdíjat 
visszamenőleg nem tudják kifizetni.  

- Megbeszélése volt egy Baba-Mama csomagot értékesítő hölggyel, aki 70.000.- 
Ft értékben mutatott be különböző kellékekkel felöltve ajándékdobozokat, 
melyet az Önkormányzat megvásárolhat és a kórházból hazaérkező újszülöttek 
részére eljuttathat a védőnőkön keresztül. 
 

Macsek Anita Éva bizottsági tag és védőnő: Nem szeretnék igénybe venni az 
ajándékozási lehetőséget. 
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- Tárgyalást folytatott Ábrahám Istvánnal, az Oázis Sport Klub vezetőjével, ahol 
kitértek a lehetséges Uszoda építés részleteire és az Oázis Sport Kft. 
költségeinek támogatására.  

- Megrendezték az első Adventi műsort, amely nagyon jól sikerült és nagy 
érdeklődés övezte.  

- Szintén megbeszélést folytatott a Bölcsőde kert tervezőjével, aki felvázolta a 
lehetőségeket. 

- MAGÁZ Kft-vel megállapodtak, hogy 2020. januárjában le fogják cserélni a 
településen az 1.5000 db gázórát, amelyet okosórával fognak kiváltani. A 
számlázási és fizetési lehetőségek maradnak ugyanebben a konstrukcióban.  

- A közlekedési bizottság december 03-án megtartotta ülését, ahol átbeszélték a 
település közlekedésével kapcsolatos főbb témákat, mint a buszmegállók, 
buszvárók, vízelvezetés, közlekedési problémák, stb.  

- December 04-én a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére 
átadták a településre vonatkozó három okiratot, amely a Székely Kápolna 
felújítását támogatja. Dabas várossal konzorciumban fogják a munkát végezni. 
Még nem dolgoztak együtt, de bízik benne, hogy minden jól fog alakulni. Az 
Egyesületbe a Bugyelláris Egyesület is belépett tagnak.  

- Megbeszélést tartottak Alsónémedin a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási 
Társulással kapcsolatban, ahol megegyeztek, hogy a Kecskeméti Társulásban 
továbbra is Alsónémedi képviseli Bugyi községet. Szó volt a hulladék 
mennyiségének csökkentéséről, amely témában minden település 
polgármesterének volt valami jó ötlete.  

- Tárgyaltak egy lehetséges Bölcsőde vezetőjével, akinek elmondták a jelenlegi 
helyzetet az építkezéssel és a körülvevő munkákkal kapcsolatban. Felvázolták 
azokat a feladatokat, amelyben, mint vezetőnek is részt kellene venni és 
döntést hozni még mielőtt a Bölcsőde működőképes lenne. Gondolkodási időt 
kért, még át szeretné gondolni, hogy ezekkel a feltételekkel is tudja-e vállalni a 
munkát.  

- Partnertalálkozót tartottak a Forster Vadászcsárdában, ahol mintegy 40 cég és 
hatóság képviselője vett részt. A beszélgetések jó hangulatban teltek. 

- December 06-án megtörtént a Hangár út műszaki átadása.  
- December 10-én szerződést írtak alá egy földút értékesítésével kapcsolatban, 

melyet magánszemély vásárolt meg a tanyája megközelítéséhez. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja beszámolóról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

283/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a két ülés között végzett munkáról szóló-, valamint a Polgármesteri 
beszámolót.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Előterjesztés a 2019. évi szolgáltatási díjakról   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A szolgáltatási díjak tárgyában volt két tárgyalása, 
egyik a Zóna Kft-vel, a másik a gyepmesterrel. 
A Zóna Kft.-től Nagy Ágnes 11 %-os emelést javasolt elfogadni a díjaknál. Felhívta és 
elmondta, hogy soknak tartja az Önkormányzat, amire azt a választ kapta, hogy már 
nyáron 13 %-os emelést szerettek volna, de akkor elmaradt. Az alapanyagok ára 
lényegesen drágult, nem tudják jó áron beszerezni a sertéshúst a pestisjárvány miatt.  
Másik tárgyalása Aranyi János gyepmesterrel volt, akinek elmondta, hogy minden 
hónapban le kell jelentkezni a közterületfelügyelőnél, amikor a településre érkezik az 
állatokat begyűjteni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja beszámolóról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

284/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zóna 
Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak az alábbiak szerinti módosítását 
elfogadja: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   480,- Ft   766+207=973 Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  226,- Ft   274+  74= 348 Ft/nap 
Ált Iskola ( diák ebéd):  406,- Ft   640+173= 813 Ft/nap 
Szociális ebéd:   406,- Ft   640+173= 813 Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 7,12 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt az 
üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gyepmesteri szerződésről szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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285/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért a 
TÖVES GOLD Kft-vel gyepmesteri tevékenységről szóló szerződés 
meghosszabbításával a következő díjak mellett: 
-havi szolgáltatás 50.000.- Ft+Áfa összegben, 
-sürgős hívás esetén 25.000.- Ft+Áfa/eb összegben, 
-karanténban tartás költsége 35.000.- Ft+Áfa/eb. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a gyepmesteri 
tevékenységre vonatkozó szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátja a szolgáltatási díjak 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 15/2019. (XII.18.) sz. Önkormányzati rendeletét a 
szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben kivetett 
díjakat meghatározó egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 

3. Temetőüzemeltető 2019. évi üzemeltetési beszámolója 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: Lehet tudni, hogy mi módon számolja el a fűnyírás költségét a 
temetőüzemeltető? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Dolgozói rezsiként számolja el.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a temetőüzemeltető beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, 
hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület 
 

286/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szomorúfűz Bt. temető üzemeltetőjének 2018-2019. évi 
üzemeltetési beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Pilisi Parkerdő Zrt erdő fenntartási költségek vállalása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Testület felé.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
fenntartási költségek vállalásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

287/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a megbízza a 
Pilisi Parkerdő Zrt-t -2025 Visegrád Mátyás király u. 6., asz: 10901816-
2-13. az árajánlatban szereplő alábbi munkák elvégzésére: 

• erdő végleges igénybevételi eljárás lefolytatására és a hozzátartozó 
munkarészek elkészítésére  
350.000,-Ft+áfa összegért 

• csererdősítés engedélyeztetési eljárás lefolytatására, 
csereerdősítési terv elkészítésére   
250.000,-Ft+áfa összegért 

• a csereerdősítéshez humuszos termőréteg feltárását rögzítő terv 
elkészítésére 
200.000,-Ft+áfa összegért 

• erdőfelújítást pótló csereerdősítés elvégzése és 5 éves ápolására 
vonatkozó 3.000.000,-Ft+áfa összegért az alábbi bontásban  
erdősítés kivitelezés elvégzése, első éves ápolás: teljes vállalási díj 
50%-a 
második éves ápolás, pótlás: teljes vállalási díj 20%-a 
második éves ápolás: teljes vállalási díj 10%- 
második éves ápolás: teljes vállalási díj 10%- 
második éves ápolás: teljes vállalási díj 10%- 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pilisi 
Parkerdő Zrt-vel -2025 Visegrád Mátyás király u. 6., asz: 10901816-2-13 
az 1) pontban meghatározott tartalommal a szerződést aláírja.  
  
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 Határidő: 15 nap 
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5. Oázis Sport Kft vízilabda sport költségeire támogatása elszámolása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Feladata volt, hogy az elszámolással kapcsolatban 
beszéljen a Sport Klub vezetőjével, hogy mekkora összeggel kell hozzájárulni a 
költségeikhez az Önkormányzatnak. A főkönyvi kivonatokat, a kérésük 1.706.202.- Ft.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
vízilabda sport kft. támogatásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

288/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Oázis Group Kft. által 2018-2019 évi vízilabda bajnokságban 
vízilabda csapat költségeihez 1.706.202.- Ft összeggel hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2019. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

6. Napköziotthonos óvoda ablakjavítási költségeinek biztosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Két helyről kértek még be árajánlatot az ablakjavítási 
munkák elvégzésére, de csak egy ajánlat érkezett be. A második ajánlat drágább lett, mint 
a hétfőn megismert, ezért javasolja, hogy Fritz Gergely vállalkozó ajánlatát fogadják el.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
ablakjavításról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

289/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bugyi 
Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda részére a három óvoda teljes 
nyílászáróinak karbantartására vonatkozóan Fritz Gergely Csaba egyéni 
vállalkozó (adószám: 68246257-1-42, székhelye: 1143 Budapest, Ilka 
uta 26.) ajánlatát 592 300,- Ft összeggel elfogadja.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Bodnár Sándorné intézményvezetőt 
és Török Anita pénzügyi vezetőt a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Bodnár Sándorné intézményvezető 

 

7. HÉSZ módosítás- kiemelt fejlesztési területekre 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság javasolja a kiemelt fejlesztési területekre 
vonatkozó módosítások elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
HÉSZ módosításról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 
 

290/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 

településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 6/2017. (V.16.) 
önkormányzati rendelete alapján a partnerségi és lakossági egyeztetést 
lezárja.  

Az egyeztetés kapcsán a partnerek, illetve a lakosság részéről észrevételek, 
vélemények nem érkeztek. 
 
2. A partnerségi, lakossági véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével 

zárul le. 
 

3. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy Bugyi Nagyközség Településrendezési Eszközeinek 
módosítása kiemelt fejlesztési területekre c. tervmódosítás vonatkozásában 
kezdeményezze Pest megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél 
314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ (3) bekezdés szerint a tárgyalásos 
eljárás lefolytatását az állami főépítésznek benyújtandó dokumentációval, ún. 
egyeztető tárgyalás lefolytatása érdekében. 
 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester  
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
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8. Támogatás biztosítása (Felsőványi tűzeset) 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Beszélt a tűzeset károsultjával, akitől megtudta, hogy 
számára az lenne segítség, ha az Önkormányzat a 4.4 millió forintot + a tervezői összeget 
egyaránt kifizetné. Ebben az esetben van lehetősége megépíttetni a konténerházat, 
aminek az ÁFA összegét már Ő kifizetné. Elmondta neki, hogy sok család van rossz anyagi 
helyzetben, és hogy ez nagy összeg támogatásként.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mivel a lakhatása megoldott, nem támogatja a 4.4. millió forintos 
támogatási összeg odaítélését, a tervezői díj összegét azonban most is javasolja 
megszavazni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
tervezői díj összegéről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

291/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Gazsó Katalin (2347 Bugyi, Felsővány) lakos részére a felsőványi 
leégett lakása helyett, új konténer lakás vásárlásához a tervezői díj 
összegével, 310.000.-Ft összeggel vissza nem térítendő támogatást 
biztosít.  
A támogatás banki átutalással történik a károsult részére.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert és a pénzügyi vezetőt a támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9. Értetek Veletek Alapítvány étkezési támogatási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Az Önkormányzat minden évben támogatja az Értetek 
Veletek Alapítványnál alkalmazásban álló helyi fogyatékosok étkezését, amit a jövőben is 
javasol.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
étkezési támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
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292/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Értetek 
Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány Bugyi, Kossuth L.u.28. 
szám alatt található telephelyén foglalkoztatott fogyatékos fiatal 
felnőttek étkezéséhez 2020. évben a költségeik 50 %-a mértékéig 
támogatást nyújt, és egyben felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2019. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 Török Anita pénzügyi vezető 

 

10. SZMSZ megalkotása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen felmerült észrevételek, javítások 
átvezetése megtörtént, javasolja az SZMSZ elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásáról szóló rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a 16/2019. 
(XII.18.) sz. Önkormányzati rendeletét a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 

11. Buszmegállók tervezői díjának elfogadása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Ismerteti, hogy megalakult az ad-hoc bizottság, amely 
megtartotta ülését. Az ülésen részt vett Tot Kristóf tervező, aki a település 
buszmegállóihoz készített terveket. A tárgyalás végén arról állapodtak meg, hogy a 
buszvárókhoz a moduláris típusút javasolják tovább tervezni, így a méreteket az 
igényekhez tudják alakítani.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
buszvárók tervezői díjának elfogadásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 
8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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293/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a községi buszmegállók tervezői díj összetételére vonatkozóan a 
moduláris változatot választja. 
A képviselő-testület a 1.425.000.- Ft összeget a tervezői költségekre 
jóváhagyja és felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert a 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  2019. december 31. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

12. Szív hangja alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen tárgyaltak az alapítvány kérelméről 
és azt javasolták a tagok, mivel ebben az évben már kapott támogatást, ismét ne 
támogassa az Önkormányzat.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
támogatás elutasításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  

294/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Szív Hangja Közhasznú Alapítvány (1213 Budapest, Mogyorós 
u. 12, adószám: 18246733-1-43) részére 2019. évben nem nyújt 
támogatást. 
 
Határidő:  2019. december 15. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

13. HÉSZ módosítási kérelem 1329/1 hrsz. 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Cserna Ferenc ismét kérelmet nyújtott be az 
Önkormányzathoz a 1329/1 hrsz. ingatlan HÉSZ módosítására. A bizottság a kérelmet nem 
támogatta és nem javasolja a Testület felé sem.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
1329/1 hrsz ingatlan HÉSZ módosítására irányuló kérelem elutasításáról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

295/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv módosítására 
vonatkozó  
  1329/1 hrsz-ú Ksp (Különleges-Sportterület,  
   szabadidő) övezet  

Lf Falusias lakóövezetbe történő átsorolását 
nem támogatja. 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
 

14. Pilisi Parkerdő Zrt HÉSZ módosítási kérelem ismételt megtárgyalása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Azt a feladatot kapta a bizottságtól, hogy tárgyaljon a 
Pilisi Parkerdő igazgatójával és kérjen elvi hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy az 
elkerülő út II. szakaszának építését támogatni fogják, ebben az esetben az Önkormányzati 
is támogatja a HÉSZ módosításra vonatkozó kérelmüket. Ez a tárgyalás megtörtént, a 
támogató szándék meg van a Parkerdő részéről.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
Pilisi Parkerdő HÉSZ módosításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

296/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó 01409, 01410, 01411, 01412, 01413, 01414, 
01415, 01417, 01419, 01421 
hrsz-ú Ee (egészségügyi, szociális turisztikai övezet) terület 

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

támogatja. 
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
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15.  2019. évi munkaterv 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Minden év decemberében elfogadja a Testület a 
következő évi munkatervet, amely alapján dolgozik.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
munkaterv elfogadásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

297/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
         
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal     

 

16. Bölcsőde kerttervezési ajánlatok ismertetése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy a legolcsóbb 
ajánlatot tévő - Berek Tájépítész Iroda Kft. - céggel kössön szerződést az Önkormányzat.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
legkedvezőbb ajánlatról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

298/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Bugyi Bölcsőde (1280 hrsz) kerttervezési munkáinak 
elvégzésére megbízza az BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 
Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2, Asz:13317100-2-41) 
céget az árajánlatban szereplő 630.000,-Ft+Áfa  tervezési díjért a 
feladatot elvégezze.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
tervezési szerződést aláírja.  
  
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 Határidő: 15 nap 
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17. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár  
Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Új alapító okirat készült, amelyet el kell fogadni a 
Testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
alapító okirat elfogadásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

299/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítását a határozat mellékletében foglaltak 
szerint fogadja el. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

dr.  Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2019. december 20. 
 

 

18. Döntéshozatal pékség előtti járda építésére 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Az előző ülésen döntöttek a Kossuth L. u. 49. szám 
(pékség) előtti ingatlan járdafelújításról és a járdáról a nagyszámú parkolás eltereléséről. 
Akkor még nem volt meg a cég, aki elvégzi a munkát, azóta viszont megalakult és a 
szerződéskötést követően megépíti a járdát.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
járdaépítésről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 

300/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a KŐ-Kövön Kft-2370 Dabas 
Szent István tér 1 C ép. 1/1, 27118423-2-13, cég 
Kossuth Lajos utca 49 sz. (1052 hrsz.) előtti 
közterületi járda megépítésére vonatkozó ajánlatát 
elfogadja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy 788.910,-Ft+áfa  
összegű vállalkozási díjjal a vállalkozási szerződést 
aláírja. 
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 

19. Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Nem érkezett érvényes pályázat az álláshelyre, ezért 
újra fogják írni annak érdekében, hogy legyen vezetője az intézménynek. Azóta volt egy 
megbeszélés egy esetleges vezetővel, de még a mai napig nem adott konkrét választ, hogy 
vállalja-e a munkát. Szükség lenne egy vezetőre, aki segíti az intézmény kialakítása, 
berendezése kapcsán a munkát.  
 
Csizmadi László alpolgármester: A megbeszélésen arról is szó volt, hogy az építkezés 
folyamán a beruházásban vegyen részt, véleményével, szakmai tudásával segítse a 
felmerülő kérdésekre a választ. Az érdeklődő ezt problémának látta és visszatartó számára 
ez a feltétel.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A Bölcsődét, mint intézményt, csak akkor lehet bejegyezni a 
törzskönyvi nyilvántartásba, ha van intézményvezetője. Amennyiben nem lenne olyan 
személy, akit megbíznak az intézmény vezetésével, akkor a vezetői teendőket 2020. február 
01-től határozott idejű megbízással közalkalmazottat lehet kinevezni, ekkor lehet az 
intézményt bejegyezni. 
Jelen helyzetben dönteni kell az érvénytelen pályázóról, az eljárást eredménytelennek kell 
nyilvánítani.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a pályázat eredménytelennek nyilvánításáról szóló határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

301/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközségi Bölcsőde 
intézményvezetői állására Bodnár Zsófia által 
benyújtott pályázatot – az előírt végzettség hiánya 
okán- érvénytelennek, a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az újabb pályázat kiírásáról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
302/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközségi Bölcsőde 
intézményvezetői álláshelyre pályázatot ír ki.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

20. Döntéshozatal Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosításában 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A választásokat követően több településen 
megváltozott a polgármesterek személye, ezt módosítani szükséges a megállapodásban. 
Ennek átvezetéséhez szükséges a Testület jóváhagyó határozata.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

303/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy András 
Gábor polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 
A közgyűlés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

21. Általános iskolai körzethatárok megállapítása 2020/2021 évre 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: Bugyi településen csak egy iskolai körzethatár van, de erről is 
kell határozatot hozni.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

304/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete A Képviselő- testület 
elfogadja – Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztálya által - 2020/2021 tanévre az általános iskolai körzetek 
kialakításával kapcsolatos javaslatát.  
 
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a véleményt küldje meg a Pest 
Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya részére  
 
Felelős: Dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

22. Támogatás átadása nemzetiségi önkormányzatnak 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Nagy András Gábor polgármester: Miután megalakult a román nemzetiségi 
önkormányzat, számlát nyitottak részükre, nyilvántartásba vetették, közjegyző az elnök 
részre aláírási címpéldányt készített, amelyeknek költségei voltak. Ezen költségek 
összegét az Önkormányzat átadja az önkormányzat elnökének.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
támogatás átadásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

305/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Román Nemzetiségi Önkormányzat (adószáma: 15842835-1-
13, elnöke Nagy Renáta) részére 2019. évben 40 000,- Ft működési 

célú támogatást nyújt. 
A támogatáshoz szükséges 40 000,- Ft összeget az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert 
a támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2019. december 15. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
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23. Egyebek 
 
- Bölcsőde építésével összefüggő költségek kifizetése 
 

Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bölcsőde építése 
23 %-os teljesítésen áll, amelynek az eddig felmerült költségét szükséges a vállalkozó 
részére kifizetni, hogy az alkalmazottakat ő is ki tudja év végén fizetni. Elkészült a 
szerződésmódosítás, amelyet a műszaki ellenőr jóváhagyott. A további munka 2020. 
január 21-én kezdődik.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
306/2019. (12.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a  01280 hrsz-ú területen Új bölcsőde építésére Merito 
Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2019. július 10-én 
aláírt (2340 Kiskunlacháza Dömsödi út 23., asz: 24392950213) 
vállalkozási szerződés II. számú módosítását, mely szerint az 1. 
számú  résszámla kifizetésére vonatkozó előírást  az alábbiakra 
módosítja: 
 

„- 1. részszámla kibocsátásának ideje: az általános forgalmi adó 
nélküli szerződéses érték 23 %-át elérő megvalósult teljesítést 
követően legfeljebb a nettó vállalkozási díj 23%-a erejéig” 
 

                                          A 2019. július 10-én aláírt és 2019. október 08-án módosított 
eredeti Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett 
pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  2019. december 20. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
További napirend az ülés keretében nincs, a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen 
a megjelenést, az ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 

  Nagy András Gábor                                                           dr.  Szatmári Attila 
                      polgármester                                                                           jegyző 


